
REFERENCIE
 Zrealizovaných projektov



Spoločnosť I.MAR už roky úspešne pôsobí na slovenskom trhu a zabezpečuje obnovu bytových domov 
doslova od podlahy. Staviame na komplexnosti a kvalite.

V našej ponuke tak nájdete renováciu celého objektu – od technického podlažia, cez vstupné priestory, 
interiéry,  stavebné otvory, balkóny, zateplenie až po rekonštrukciu strechy.

Poskytujeme služby spojené s celým procesom komplexnej obnovy bytových domov a to pomoc pri  
získavaní financií na revitalizáciu, inžiniering, projektovú dokumentáciu, samotnú realizáciu obnovy  
a tiež spoľahlivý záručný a hlavne pozáručný servis. Zároveň ponúkame bezplatné poradenstvo  
smerujúce k najideálnejšiemu riešeniu, ktoré je ušité na mieru každého klienta.

I.MAR spol. s.r.o reprezentujú tímy certifikovaných montážnych pracovníkov a osvedčené materiály tej 
najlepšej kvality.

V roku 2012 bola založená nová divízia spoločnosti s názvom Svet energií. Jej úlohou je prinášať na  
slovenský trh nové technológie, ktoré zvyšujú komfort bývania a výrazne znižujú náklady na energie.  
Vyplývajúc z tejto úlohy sa naša spoločnosť stala exkluzívnym dodávateľom termodynamických  
solárnych panelov značky ENERGIE, ktoré dokážu hlavne v segmente bytového fondu znižovať náklady 
na ohrev pitnej vody až o 80%. Vďaka energiám z obnoviteľných zdrojov ostáva tak viac peňazí  
v peňaženkách našich klientov.

Naše služby a produkty

-          Výmena stavebných otvorov
-          Zateplenie obvodových plášťov
-          Sanácia, zateplenie balkónových a lodžiových dosiek
-          Renovácia, výroba, výmena nových lodžiových a balkónových zábradlí
-          Nadstavba a zateplenie strešných plášťov
-          Hydroizolácia a zateplenie plochých strešných plášťov
-          Zateplenie technických podlaží
-          Výmena elektroinštalácií v bytových domoch
-          Výmena stúpacích a ležatých rozvodov
-          Odvodnenie a hydroizolácia základov
-          Komplexná renovácia interiérov
-          Termovízne merania tepelných únikov
-          Predaj a inštalácia termodynamických solárnych panelov Energie
-          Bezplatné finančné poradenstvo pre získanie najvýhodnejšieho financovania investičného zámeru

www.obnovabytovychdomov.sk www.svetenergii.sk
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Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
- Zateplenie fasády
- Odstránenie systémových porúch balkónov 
a loggií
- Zateplenie podhľadov a stien nevykurova-
ných priestorov
- Zateplenie podhľadu vestibulu
- Oprava vonkajších schodov
- Oprava odkvapového chodníka
- Vymaľovanie spoločných priestorov
- Zhotovenie PVC podlahy v schodisku
- Výmena výplní otvorov
- Bleskozvod

Malohontská 1075/18      RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: Spoločenstvo M18

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff

Zariadenie
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• 
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Kompresor
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Ventil

Vysoko efektívny kompresor s nízkou spotrebou energie



Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
- Zateplenie fasády
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Malohontská 1075/18      RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: Spoločenstvo M18
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FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff



Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie fasády
- Odstránenie systémových porúch balkónov
- Zhotovenie balkónových bočných stien a 
prístreškov
- Zateplenie podhľadu technického podlažia
- Výmena výplní otvorov
- Oprava odkvapového chodníka
- Sanácia vstupov
- Bleskozvod

Rožňavská 2,4,6       RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: ŠFRB



Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie fasády
- Odstránenie systémových porúch balkónov
- Zateplenie podhľadu technického podlažia
- Výmena výplní otvorov
- Oprava odkvapového chodníka
- Sanácia vstupov
- Bleskozvod

Rožňavská 8,10,12       RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff



Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie fasády
- Zateplenie podhľadu tech.podlažia
- Požiarne úpravy
- Výmena výplní otvorov
- Vymaľovanie spoločných priestorov
- Sanácia vstupov

Rožňavská 7       RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff



Komplexná obnova v rozsahu:
- Nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie loggií
- Výmena výplní otvorov
- Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri

Sídlisko Rimava 4-26, (B1)      RIMAVSKÁ SOBOTA

ZASTÚPENÉ: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff



Komplexná obnova v rozsahu:
- Zateplenie a hydroizolácia strechy
- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie loggií
- Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri

Hostinskeho 32, 36                RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR:        OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:       SaP Projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA:        komerčný úver, Munseff



- Obnova strechy, komínov
- Výmena zvodového systému
- Sanácia a vymaľovanie fasády
- Stavebné úpravy v exteriéri

Tomašovská 61  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: SVB Tomašovská 61

PROJEKTANT: 

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia

Rožňavská 5  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: SVB Rožňavská 5

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia

Rožňavská 24-26  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie lodžií
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia

Francisciho 4,6,8  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: MsBS Rimavská Sobota s.r.o.

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



Malohontská 1  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: Komerčný úver

- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie lodžií, balkónov
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia



Malohontská 7  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: SVB Malohontská 7

PROJEKTANT: Ing. Roman Vaľo

FORMA FINANCOVANIA: Štátny fond rozvoja bývania

- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie lodžií, balkónov
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia



INVESTOR: SVB Rožňavská 20,22

PROJEKTANT: Ing. Roman Vaľo

FORMA FINANCOVANIA: štátny fond rozvoja bývania

Rožňavská 20-22  RIMAVSKÁ SOBOTA

- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Výmena stavebných otvorov v spoločných 
   a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia



Školská 24, 26  RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: MsBS Rimavská Sobota s.r.o.

PROJEKTANT: Ing. Peter Jura

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

- Zateplenie sedlovej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch



Rožňavská 28-30   RIMAVSKÁ SOBOTA

INVESTOR: OSBD, Okružná 50, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady, Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa

- Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Zateplenie technického podlažia

- Výmena stavebných otvorov



Rožňavská 7              RIMAVSKÁ SOBOTA

- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie fasády

- Zateplenie technického podlažia

- Požiarne úpravy

- Výmena výplní otvorov

INVESTOR: OSBD, Okružná 50, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady, Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Prvá Stavebná Sporiteľňa



Sídlisko Rimava B      RIMAVSKÁ SOBOTA

- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Zateplenie technického podlažia

- Výmena stavebných otvorov

- Bleskozvod

INVESTOR: MsBS s.r.o., Tržná 2, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady, Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa



Šrobárova 6       RIMAVSKÁ SOBOTA

- Oprava fasády

- Výmena otvorov výplní

- Výmena osvetlenia v interiéri spoločných         
   priestorov

- Maľovanie spol. priestorov

- Bleskozvod

INVESTOR: OSBD, Okružná 50, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady, Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa



Mikszátha 44-45  RIMAVSKÁ SOBOTA

- Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Výmena otvorov výplní

- Montáž nových balkónov

- Stavebné úpravy interiérov spoločných priestorov

- Bleskozvod

INVESTOR: OSBD, Okružná 50, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady, Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa



Jesenské



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Výmena komunikačných jednotiek v bytoch

Vécseyho 525   JESENSKÉ

INVESTOR: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



Tornaľa



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie fasády

- Odstránenie systémových porúch loggií

- Zateplenie stropu technického podlažia

- Výmena výplní otvorov

- Vymaľovanie schodiska

- Zhotovenie PVC podlahy v schodisku

- Bleskozvod

Škultétyho 7    TORNAĽA

INVESTOR: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Csank

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

- Vymaľovanie spoločných priestorov

Školská 20-28   TORNAĽA

INVESTOR: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Ladislav Várady

FORMA FINANCOVANIA: KÚ, dotačný program Munsef



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov, lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

- Výmena dlažby v spoločných priestoroch

Škultétyho 9    TORNAĽA

INVESTOR: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: IZOLA s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: KÚ, dotačný program Munsef



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

Družstevná 11-13  TORNAĽA

INVESTOR: SVB Družstevná 11,13

PROJEKTANT: Izola s.r.o

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia strechy

- Zateplenie fasády

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Výmena výplní otvorov

- Stavebné úpravy v interiéri a v exteriéri

Mierová 42,44   TORNAĽA

ZASTÚPENÉ: OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: SAP projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Odkvapový chodník

- Stavebné úpravy spoločných priestorov

- Bleskozvod

- Rekonštrukcia výťahov

Mierová 18,20,22  TORNAĽA

ZASTÚPENÉ: OSBD, Okružná 50, Rim. Sobota

PROJEKTANT: Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa



Fiľakovo



- Zateplenie a hydroizolácia strechy

- Zateplenie fasády

- Sanácia a zateplenie loggií

- Výmena výplní otvorov

- Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri

- Termodynamický ohrev vody

Sládkovičová 7-13  Fiľakovo

ZASTÚPENÉ: Filbyt s.r.o., Fiľakovo

PROJEKTANT: SAP projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena okien

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

1. Mája 9,13    Fiľakovo

INVESTOR: SVB Naše domy 1.mája 9

PROJEKTANT: Ing. Roman Vaľo

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

Parková 5-7    Fiľakovo

INVESTOR: Filbyt s.r.o.

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

Parková 15-21   Fiľakovo

INVESTOR: SVB Parková 15,21 Fiľakovo

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Sanácia a zateplenie lodžií

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

- Sanácia schodov na vstupoch do bytového 

   domu

Vajanského 2,4,6   Fiľakovo

INVESTOR: Filbyt s.r.o.

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Výmena stavebných otvorov v spoločných 

   a bytových priestoroch

- Zateplenie technického podlažia

Záhradnícka 11,13,15 Fiľakovo

INVESTOR: Filbyt s.r.o.

PROJEKTANT: Ing. Várady Ladislav

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver



Lučenec



Ludvíka Svobodu 26,28  Lučenec

ZASTÚPENÉ: SPOOL a.s. 

PROJEKTANT: Inper s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: ŠFRB

- Zateplenie a hydroizolácia strechy
- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie loggií
- Výmena výplní otvorov
- Stavebné úpravy v interiéri



Revúca



Sládkovičova 3    Revúca

ZASTÚPENÉ: Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca

PROJEKTANT: SAP projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

- Zateplenie a hydroizolácia strechy
- Zateplenie fasády
- Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov
- Termodynamický ohrev vody



J.Bottu 1138     Revúca

ZASTÚPENÉ: Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca

PROJEKTANT: SAP projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

- Zateplenie  strechy
- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie loggií



Vl.Clementisa 1124   Revúca

ZASTÚPENÉ: Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca

PROJEKTANT: SAP projekt s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

- Zateplenie  strechy
- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie loggií



Rožňava



ZASTÚPENÉ: SVB spoločný dom Letná 24,26 Rožňava

PROJEKTANT: Ing. Helena Pavelkova

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

- Zateplenie strechy
- Zateplenie fasády
- Odstránenie systémových porúch balkónov
- Zateplenie stropu 1.PP
- Výmena výplní otvorov

Letná 24,26    Rožňava



Šafárikova 68-70           Rožňava

ZASTÚPENÉ: Spravbyt Rožňava s.r.o., Akademica Hronca 11, 048 01 Rožňava

PROJEKTANT: CS-Projekt s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Komerčný úver

- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Sanácia a zateplenie loggií
- Výmena výplní stavebných otvorov 
   v spoločných a bytových priestoroch
- Zateplenie technického podlažia
- Sanácia schodov na vstupoch do bytového     
  domu
- Bleskozvod



Kozmonautov 15           Rožňava

- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Odkvapový chodník, vonk. Úpravy
- Strecha-výmena strešného svetlíka
- Výmena zvislých rozvodov vody, cirkulácie 
   a kanalizácie
- Zateplenie technického podlažia
- Výmena výplní otvorov
- Vnútorné elektroinštalácie
- Bleskozvod

ZASTÚPENÉ: Spravbyt Rožňava s.r.o., Akademica Hronca 11, 048 01 Rožňava

PROJEKTANT: Aproving s.r.o.

FORMA FINANCOVANIA: Komerčný úver



Tisovec



Daxnerová 1121   Tisovec

ZASTÚPENÉ: VBaNP v zastúpení OSBD Rimavská Sobota

PROJEKTANT: Ing. Helena Pavelkova

FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver, Munseff

- Zateplenie a hydroizolácia strechy
- Zateplenie fasády
- Odstránenie systémových porúch loggií
- Zateplenie stropu technického podlažia
- Výmena výplní otvorov
- Bleskozvod
- Odkvapový chodník
- Sanácia vstupov



Hriňová



Školská     Hriňová

- Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy
- Zateplenie obvodového plášťa
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Výmena stavebných otvorov 
- Bleskozvod

ZASTÚPENÉ: SBD Hriňová, sídl. Stred 1567, 96205 Hriňová

PROJEKTANT:  Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Komerčný úver



Cinobaňa



Cinobaňa            Cinobaňa

- Zateplenie fasády
- Sanácia a zateplenie balkónov
- Zateplenie stropu technického podlažia
- Úprava vstupov
- Odkvapový chodník
- Bleskozvod

ZASTÚPENÉ: SVB Cinobaňa, Sídl. 110/16, 985 22 Cinobaňa

PROJEKTANT: Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná sporiteľňa



Dobšiná



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Termodynamika solárny ohrev vody

- Zateplenie technického podlažia

- Odkvapový chodník

- Bleskozvod

INVESTOR: Bytové družstvo Rožňava, Budovateľská 1996/49, 048 01 Rožňava

PROJEKTANT: Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa

Jarková 348             Dobšiná



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia a zateplenie balkónov

- Nový bleskozvod

- Úprava vstupov

- Odkvapový chodník

Nová 789             Dobšiná

INVESTOR: Bytové družstvo Rožňava, Budovateľská 1996/49, 048 01 Rožňava

PROJEKTANT: Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Stavebná Sporiteľňa



Poltár



- Zateplenie obvodového plášťa

- Sanácia zateplenie lodžií

- Odkvapový chodník

- Bleskozvod

INVESTOR: SVB Sklárska 36,40 Poltár

PROJEKTANT: Aproving s.r.o., Rim. Sobota

FORMA FINANCOVANIA: Komerčný úver

Sklárska 36,40      Poltár



I. MAR spol. s r.o.
Mládeže 918/3
979 01 Rimavská Sobota

mobil: 0911 828 589
tel/fax: 047 54 23 25
www.obnovabytovychdomov.sk

REFERENCIE Zrealizovaných
projektov


